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BEZ VOLNÝCH CHVIL JE ČLOVĚK NEÚPLNÝ  
Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkonnos-
ti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k 
dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či 
nadřízeného. 
Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak 
rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. 
Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve 
světě hektiky, povinností a plánování, počkat a "nechat ji k sobě 
přijít". Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra... 
Dovolená: Čas pro volné chvíle, klid a tělesný a duševní odpoči-
nek. Psychika ale přesto mnohdy zůstává ošizena, bez odpočinku. 
Aby si celý člověk mohl odpočinut, to potřebuje svůj čas. V hlavě 
nelze jednoduše něco přepnout a změnit životní rytmus. 
Dovolenou máme mnohdy přes-
ně naplánovanou měsíce předem 
a po konci dovolené se mnozí 
musí z dovolené zotavovat. 
Umí dnes člověk vůbec odpočí-
vat, skutečně přepnout? 
Dopřeje si dnes člověk okamžiky, kdy se nechá "políbit" volnou 
chvílí? 
Volnou chvílí, která znamená "nemít žádnou práci", což ale ne-
znamená nicnedělání, nuda, lenošení... 
Volnou chvílí, znamenající více "přebývání na slunci", než "opalo-
vaní se". 
Volnou chvílí znamenající "něco nemuset". 
Volnou chvílí vychutnávající plynoucí okamžik a uvolnění se... 
Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkonnos-
ti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k 
dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či 
nadřízeného. 
Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak 
rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. 
Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve 
světě hektiky, povinností a plánování, počkat a "nechat ji k sobě 
přijít". 
Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra... 
Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen pro zcela nové zkušenos-
ti, vnímá vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot srdce, sluneční 
paprsky, ale i blahodárnost stínu. Člověk vidí kolem sebe věci, 
které jinak ve spěchu přehlédne. K tomuto často nepotřebujeme 
ani zrak a sluch, toto vše lze totiž vnímat a pozorovat i neúmyslně, 
bez zacílení... Jednoduše srdcem... 
Teolog Romano Guardini jednou řekl: "Bez volných chvil je člověk 
neúplný a na části rozkouskovaný". Ve volném čase můžeme přijít 
k sobě, ke smyslu našeho konání, našeho života, můžeme přijít ke 
druhým a v neposledku k Bohu... Neboť vždy, když člověk proniká 
do hloubky svého já, do hloubky věcí, začíná žasnout nad sebou, 
nad celým světem... 
Kdo si umí dopřát volné chvíle a pokouší se hledět srdcem, pro 
toho se otevírá cesta z tohoto světa do světa Božího... 
Střed: Místo pro spočinutí 
Kolo je jedním z největších lidských vynálezů. Obrovské kamenné 
kvádry pro stavbu pyramid musely být kilometry daleko dopravo-
vány na válcích, které se neustále pod kvádry podkládaly. 
Pak přišlo kolo. Revoluční na něm je to, že jeho střed tvoří něco 

zcela nepohyblivého: osa, kolem které se kolo otáčí. Tak je možno 
naložit náklad, který sám nepohnutě leží, ale přesto je přepravo-
ván vpřed. 
Tak také život člověka potřebuje nosný, nepohyblivý střed, osu, 
která vše drží, ale okolo které se vše otáčí... 
A právě skrze odpočinek má člověk možnost navrátit se k sobě 
samému, kde čeká Bůh. 
Čas odpočinku proto není žádným luxusem, žádným promarněním 
času, není útěkem od reality a od všedního života. Naopak: čas 
odpočinku umožňuje člověku navrátit se do všedního života posil-
něn a s větším elánem. 
Střed života, ke kterému vše směřuje a ze kterého vše vychází: 
Ježíš Kristus - on je středem i osou vesmíru a každého člověka, ale 
i místem spočinutí...                                              (www.pastorace.cz) 

 
PRÁZDNINOVÁ CESTIČKA K BOHU 
Centrum pro rodinný život v Olomouci ve spolupráci s P. Petrem 
Hofírkem připravilo pro rodiny mobilní aplikaci s názvem Prázd-
ninová cestička k Bohu. Můžete si ji stáhnout na Google Play, 
papírovou verzi si můžete vytisknout na www.rodinnnyzivot.cz, 
kde najdete podrobnější informace. Bude obsahovat povzbudivé 
myšlenky, písničky, modlitby, nedělní evangelia se zamyšlením a 
kvízem, příběh pro děti či přednášku pro rodiče... Bude možnost 
také vyfotit kostel a přes aplikaci poslat do soutěže, která bude 
vyhodnocena na Arcidiecézní pouti na Sv. Hostýně 31. 8. 2019. 

 
MODLITBA 

Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, 
a také něco, co bych jed. 
Dej mi zdravé tělo, Pane, 

a nauč mě s ním zacházet. 
 

Dej mi zdravý rozum, Pane, 
ať vidím dobro kolem nás, 
ať se hříchem nevyděsím 
a napravit jej umím včas. 

 
Dej mi mladou duši, pane, 
ať nenaříkám, nereptám, 
dej, ať neberu moc vážně 

své pošetilé malé „já“. 
 

Dej mi, prosím, humor, Pane, 
a milost, abych chápal vtip, 

ať mám radost ze života 
a umím druhé potěšit. 

                                                                                (sv. Tomáš Morus)

http://www.rodinnnyzivot.cz/


FARNÍ TÁBOR  
Ve dnech 7. - 12. 7. 2019 proběhl v Horní Lhotě 12. farní tábor pro 
děti z naší farnosti. Téma bylo „Narnie“, společně s dětmi jsme 
celý týden bojovali proti Bílé čarodějnici, kterou jsme v pátek 
úspěšně porazili.                        (vedoucí tábora) 
A JAK HODNOTÍ TÁBOR DĚTI? 

 „Na táboře se mi líbily různé hry (nejvíce Hegeš a Pašeráci). 

Líbil se mi i boj s čarodějnicí, který jsme vyhráli. Měli jsme i 

hodné vedoucí. Chválím kuchařku za její VÝBORNÉ jídlo, které 

nám vařila. Celý tábor se mi moc líbil.″ 

 „Tento farní tábor byl nejlepší z farních táborů, na kterém 

jsem kdy byla. Téma bylo suprovní. Zažili jsme spoustu dob-

rodružství, zábavy a chvílemi jsme se všichni báli (Bílá čaro-

dějnice nás v pondělí v noci nenechala vyspat) .″ 

 „Na tomto táboře se mi moc líbilo, že jsme se začali víc bavit. 

Také bylo velmi dobré jídlo, a i když jsme se někteří báli, tak 

byla dobrá ta stezka odvahy. Nějaké rozcvičky byly také dob-

ré. Na konci bylo dobré, jak jsme hledali poklad (a byly v něm 

trčika). Byla jsem i ráda za náš tým a to byl tým Edmund. 

Moc mě nebavila hra Pašeráci, ale jinak byly všechny hry 

dobré.″ 

 

 „Nejlepší z farního tábora bylo jídlo . Dobré byly i rozcvičky. 

Ale na konci byl dobrý i poklad od Aslana. Velká pochvala!″ 

 „Nejlepší z táboru bylo jídlo a všechny hry. Byla tady velká 

sranda, vedoucí byli hodní. Dobrá byla i čarodějnice a za-

chraňování Edmunda. Bylo to super!″ 

Podle hodnocení dětí je vidět, že o ně bylo opravdu dobře posta-
ráno a že jim především chutnalo v táborové kuchyni. Tímto děku-
jeme mládeži za jejich obětavost a přípravu tábora. Že i díky nim 
mohou mít děti ve farnosti „své místo.″ Vyprošujme společně Boží 
požehnání do dalších let, aby přibývalo nejen více dětí, ale i mla-
dých lidi oslovených Kristem.  

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 
(11. - 15. 8. 2019)  
Na začátku července jsme se už po 
čtvrté zúčastnili Katolické charisma-
tické konference v Brně na výstavišti. 
Letošní téma znělo  
„ ZŮSTAŇTE V MÉ LÁSCE.“ (Jan 15,9.) 
Konference začínala ve středu večer a končila v neděli mší svatou. 
Program začínal každý den ranními chválami, pak následovaly 
přednášky, mše svatá a modlitební večery. Mě osobně letos nejví-
ce zaujaly přednášky o. Michala Zamkovského na téma „Beze mne 
nemůžete nic“. Tento kněz ze Slovenska byl plný Ducha Svatého. 
Dokázal mluvit ze srdce s obrovskou pokorou, často se dojímal až 
k slzám, nad láskou a milosrdenstvím, kterým nás chce náš dobrý 
Bůh obdarovávat každý den.  
Byl to čas plný pokoje, lásky a radosti z Boha, chvíle rozjímání a 
zamyšlení se sami nad sebou, ale také o věčnosti, o tom, že Ježíš 
je živý, je tady pro každého z nás bez výjimky.  
Drazí farníci, nebojme se otevřít svá srdce Bohu, buďme vnímaví 
pro jeho hlas a především buďme jeho pravými učedníky, aby 
mohla skrze nás proudit Jeho láska k našim bližním. Jsme lidé 
hříšní, ale pokud se vydáme tou správnou cestou, zůstane Boží 
radost v nás, v našich bližních a také v naší farnosti.  
Dá-li Pán, sejdeme se za rok opět v Brně   

 

DOVOLENÁ RODIN - KRKONOŠE 
Opět po roce jsme se letos zúčastnili již tradiční Dovolené rodin, 
kterou pořádá Centrum pro rodinu z Valašských Klobouk. V tomto  

 
 

roce byly cílem našeho putování naše největší hory, Krkonoše. 
Bydleli jsme v Domě setkání organizace YMCA ve východní části 
Krkonoš, v Dolních Albeřicích, kde o nás bylo výborně postaráno. 
Dovolenou jsme zde trávili se „starými známými“, které jsme znali 
už od loňského roku, ale měli jsme možnost poznat i nové přátele 
a děti kamarády. Co se týká dětí, bylo jich zde zase požehnaně, od 
malinkých miminek po školáky, což znamenalo i úlevu pro mamin-
ky malých dětí, protože je ti starší dokázali zabavit. Protože je v 
Domě setkání i kaple, byla zde možnost zahájit každý den společ-
nou ranní modlitbou, na kterou se nám velmi obtížně vstávalo, 
protože klid a čistý horský vzduch „způsoboval“ dlouhý a vydatný 
spánek. Po modlitbě následovala společná snídaně, a pak už si 
program organizovala každá rodina podle svých možností a plánů. 
Mnozí zdolávali Sněžku, obdivovali krásy Krkonoš, procházeli se 
pohádkovými Adršpaškými skalami, pozorovali zvířátka v ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, anebo trávili volný čas společně na uby-
tovně nebo procházkou v jejím překrásném okolí. Navečer jsme se 
sjížděli, sdělovali si své zážitky u večeře nebo při posezení u grilu 
na terase. Každý den děti ukončily společnou modlitbou 
s vyprávěním zajímavého příběhu z Bible. 
Velkým zážitkem pro nás byla mše sv. sloužená P. Janem Rybá-
řem, jezuitou, spisovatelem a v období komunismu pronásledo-
vaným a vězněným knězem, a následné krátké osobní setkání 
s ním. Velmi nás dojalo, že si pamatuje P. Púčka a nedašovské 
muzikanty, které poznal za svého působení na Velehradě. 
Jsme vděční Bohu za společně strávený čas, což je i cílem této 
Dovolené rodin, za každého, s kým jsme měli možnost se poznat 
nebo po roce setkat. Byl to požehnaný čas. Děkujeme organizáto-
rům z Centra pro rodinu za tuto dovolenou.                                 S. 
 



SVATÍ MĚSÍCE SRPNA 

SV. MAXMILIÁN MARIA KOLBE (14. 8.) 

Maxmilián je světcem plným odvahy. 
Narodil se v Polsku, jeho původní jméno 
bylo Rajmund, celý život trpěl tuberkuló-
zou, ale nikdy se touto nemocí nenechal 
zastavit a svůj život prožil naplno. Už jako 
malý kluk zatoužil po kněžském životě. 
Bylo to jednoho dne, kdy se mu zjevila 
Panna Maria a nabídla mu dvě koruny, 
které představovaly nevinnost a mučed-
nictví. Zeptala se ho, zda by je chtěl a on 

je přijal. Vstoupil do františkánské koleje, kde dostal jméno Max-
milián, při věčných slibech pak k němu přibylo ještě jméno Mária. 
Byl bojovníkem proti hříchu, založil Rytířství Neposkvrněné, vydá-
val časopisy, působil na misiích v Japonsku a v Indii založil klášter. 
Rozhodně ve svém životě nelenil. Po misiích se vrátil opět do 
Polska, kde přednášel na univerzitě. Rok před vypuknutím 2. svě-
tové války učil studenty o období utrpení: „Netřeba se bát do 
tohoto období vstoupit, protože utrpení přijímané s láskou nás 
přibližuje nejvíce k Neposkvrněné a vyprošuje nejvíce milostí, 
které jsou nutné ke spáse a posvěcení duší.″ 
Poté, co bylo Polsko obsazeno Němci, se Maxmilián snažil vší silou 
pečovat o bezdomovce a všechny ty, kteří to potřebovali. Roku 
1941 však přišlo gestapo i pro něj a byl odveden do koncentrační-
ho tábora v Osvětimi, kde mu přidělili číslo 16 670. Musel tvrdě 
pracovat a byl často bit. Na konci července v témže roce uprchl 
jeden mladý vězeň. Trestem všem ostatním bylo vyhladovění 
deseti vězňů. Když velitel Fritzsch vybíral oběti, byl mezi nimi i 
František Gajowniczek, manžel a otec. Propukl v pláč, protože 
nechtěl na světě nechat manželku s dětmi samotnou. Maxmilián 
se tedy nabídl za něj a byl odveden spolu s devíti vězni do cely. Po 
celou dobu se modlil a zpíval a snažil se všechny v cele povzbuzo-
vat. Po čtrnácti dnech bez jídla byl jeho život ukončen smrtící 
injekcí. Podle výpovědi svědků jeho mrtvé tělo zářilo a vypadalo 
jako živé i přes všechno týrání a hladovění, které musel snášet. 
Dalšího dne byl spálen v krematoriu.  
PATRON: dárců krve 

SV. HELENA (18. 8.) 

Helena byla velice krásná žena, která se narodila na území dneš-
ního Turecka. Svou krásou zaujala římského důstojníka Konstancia 
Chlora a stala se jeho družkou. Měli spolu syna Augusta. Pak ale 
Konstancius upřednostnil kariéru a oženil se s dcerou písaře. Poz-
ději se stal spolucísařem a měl na starosti správu jedné čtvrtiny 
římského území.  
Po smrti Konstancia připadlo jeho místo 
synovi Konstantinovi, kterého měl 
s Helenou. Helenin syn byl věrný Bohu, a 
když táhl v bitvě proti Římu, který byl 
v početní převaze, prosil Boha o pomoc. 
Zvítězil. Po nějaké době přijal do paláce 
svoji matku a udělil jí titul Augusta. He-
lenu zahrnul dary a ona mohla užívat 
veškerého bohatství, které palác nabí-
zel. Přesto jí nejvzácnějším darem byla 
víra.  
Nechala vystavět v Římě chrám sv. Kříže, podnikla pouť do Svaté 
země, kde se snažila bojovat proti modloslužbě. Také nechala 
vyčistit Golgotu, která byla zanesena hlínou a špínou.  Podařilo se 
jí najít Kristův kříž, hřeby i jeho hrob. Nechala zde vystavět bazili-
ky, pomáhala chudým i trpícím. Po smrti ji pohřbili v Římě. 
PATRONKA: dolů, hledačů pokladů, barvířů, výrobců jehel, ale také 
ochránkyní proti blesku a ohni, pomocnicí k nalezení ztracených 
věcí a odhalení krádeží 

 

PŘÍBĚH FARMÁŘE 

Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, 
podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky 
houževnatosti se mu podařilo koupit koně. Radoval se z toho. 
Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu: „Pře-
jeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.″ Ale on odpověděl: 
„Štěstí, neštěstí, kdo ví, co z toho bude.″ 
Čas plynul a stalo se, že kůň farmáři utekl. Byla to pro něho velká 
rána. Farmáři z okolí přišli za ním a říkali: „To je neštěstí.″ Ale 
farmář odpověděl: „Neštěstí, štěstí, kdo ví?!″ 
Po čase se koník vrátil. Ale ne sám, přivedl s sebou šest hříbat. A 
tak měl farmář najednou místo jednoho koně koní sedm. Sousedé 
za ním znovu přišli a znovu mu blahopřáli a říkali: „Máš štěstí.″ A 
farmář znovu odpověděl: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!″ 
Jednoho dne se farmářův syn pokusil osedlat jedno z hříbat, aby 
ho zkrotil. Ale koník chlapce shodil, ten spadl na skálu a polámal si 
kosti. A opět přišli okolní farmáři a říkali: „Jaké neštěstí.″ A farmář 
znovu odvětil: „Štěstí, neštěstí, kdo ví?!″ 
V té době byla velká válka a všichni mladíci museli narukovat. 
Když přišli do farmářova domu vojáci, aby odvedli syna, a viděli, že 
má polámané kosti, na vojnu ho nevzali. 
A teď bych se vás chtěl zeptat: Bylo to neštěstí, bylo to štěstí? Kdo 
ví? Poučeni z této historky: bez ohledu na okolnosti, ve kterých 
žijeme, Bůh může využít všechny situace, aby nám dal něco krás-
ného. Ať už žijeme v jakýchkoliv okolnostech, nikdy je nenazývej-
me neštěstím.                               (Ježíš - Lékař těla i duše, Elias Vella) 

 

DVĚ POLOVINY ŽIVOTA 
Jeden učenec přijal pozvání na projížďku po moři ve člunu. Začal 
se bavit s majitelem člunu a zjistil ke své hrůze, co ten všechno 
neví a neučil se. Zvolal: „Promarnil jsi polovinu života, když ses 
neučil tohle a tohle. Jak můžeš tak žít?“  
Lodník mlčel. Přihnala se oblaka a nastala bouře. Najednou se 
lodník zeptal učence, zda umí plavat. „Ne, proč bych se měl učit 
plavat, měl jsem důležitější starosti.“ „Nu,“ řekl lodník, „tak jsi 
promarnil celý život, právě se potápíme.“ 
Co považuji za životně důležité, nezbytné? Co bude důležité, až se 
bude potápět člun mého života? 
  

KDE BYDLÍ BŮH? 

Rebe se pta učenců: „Kde bydlí Bůh?“ Smáli se mu: „Svět je přece 
plný Jeho nádhery!“ „Ne,“ řekl rebe, „svět je Jeho, ale Bůh sám 
přebývá tam, kam ho člověk pustí.“ 
Kam pouštím a nepouštím Boha já? 

 
 
 

Jako když vítr zaduje, 

tak před vámi stát bude láska má a Já. 

Vy všichni, co jste věřili 

a svá srdce jste nezatvrdili, 

vy všichni láskou vzplanete 

a v Srdci mém navždy budete. 

Nenechte se odloučit od lásky mé, 

neboť svět se o to pokoušet bude. 

Vytrvejte v lásce mé 

a víra, ta vám oporou bude. 

Milujte se navzájem, tak jako Já miluji vás...



ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA SRPEN 
 
1. 8.  (ČT) Za + Aloise Fojtíka, rodiče Fojtíkovy, rodiče Vaculíkovy, bratra, švagry, švagrové a ochranu Boží pro celou 
  živou rodinu, Ne 102 
2. 8. (PÁ) 7:00 Za živé a + členy Živého růžence 
   18:30 Za + rodiče Novákovy, syna Jarolíma, příbuzné, duše v očistci, dar zdraví duše i těla a ochranu Panny 
  Marie pro živou rodinu, Ne 181 
3. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Jelínkovy, syna Františka a jeho manželku Martu, za ostatní + příbuzné a za celou živou 
  rodinu, Ná 46 
4. 8. (NE) 7:15 Za + Františka Naňáka, + bratra, švagra, jejich + rodiče a duše v očistci, Ná 165 
  9:00 Za + rodiče Fojtíkovy, jejich + děti, za + rodiče Bůbelovy, syna a vnuka Marka, s prosbou k Panně 
  Marii o pomoc a ochranu pro živou rodinu z obou stran, NL 176 
  10:30 Za farníky 
5. 8. (PO) Za + Františka Kozubíka, rodiče, příbuzné, duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie pro ž. rod., Ne 117 
6. 8. (ÚT) Za rodiče Miklasovy, za dar zdraví a ochranu panny Marie pro celou živou rodinu, NL 79 
7. 8.  (ST) 7:00 Za + Antonína Juřicu (10. výročí úmrtí), rodiče z obou stran a živou rodinu Juřicovou, Ne 339 
8. 8. (ČT) Za živé a + spolužáky z ročníku 1949 
9. 8. (PÁ) Poděkování za dožití 70-ti let života, + rodiče z obou stran, Boží pomoc a ochranu pro celou ž. rod., NL 158 
10. 8. (SO) 7:00 Za dvoje + rodiče a + příbuzné, na poděkování za dožití 70-ti let života, s prosbou o dar zdraví, Boží 
  požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Fojtíkovou, NL 146 
11. 8. (NE) 7:15 Za + Andělu Novákovou (1. výročí úmrtí), + manžela, za jejich 2 + syny, + zetě Františka, s prosbou o 
  Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu, Ne 201 
  10:00 Za farníky (dožínky) 
12. 8. (PO) Za + Petra Holbu (1. výročí úmrtí), + otce a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 278 
13. 8. (ÚT) 7:00 Za + rodiče Evu a Jaroslava Fojtíkovy, rodinu Roncovou, s prosbou o zdraví, ochranu a pomoc Boží 
  pro celou živou rodinu, NL 44 
14. 8. (ST) 7:00 Poděkování za dožití 60-ti let života a ochranu pro celou živou rodinu, Ne 183 
15. 8 (ČT) 7:00 Za + rodiče Cíchovy a příbuzné a za duše v očistci, Ne 33 
  18:30 Za + Josefa Šuráňa, + rodiče Šuráňovy, Kolínovy, Šemodovy, švagra Zdeňka, bratra Josefa, tetu  
  Andělu a za živou rodinu, Ne 289 
16. 8. (PÁ) Za + manžele Jana a Ludmilu Šenkeříkovy, dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ná 16 
17. 8. (SO) 7:00 Za + rodiče Tomečkovy a jejich 2 + syny a vnuka, s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou 
  rodinu, NL 136 
18. 8. (NE) 7:15 Za + Marii Pacíkovou (1. výročí úmrtí), + rodiče, + sestry, bratra a švagry, s prosbou o ochranu Panny 
  Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 97 
  9:00 Za + Ludmilu Mišovou, rodiče z obou stran a sourozence a Boží požehnání pro celou ž. r., Ne 241 
  10:30 Za farníky 
19. 8. (PO) Za + manžela Aloise Novosáda, rodiče z obou stran, sestru Annu, + švagry a švagrové, s prosbou o dar zdraví 
  a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 13 
20. 8. (ÚT) Za + P. Marka Martišku (1. výročí úmrtí) 
21. 8. (ST) 7:00 dantis 
22. 8. (ČT) Za + Františka Kolínka (10. výročí úmrtí), + manželku Ludmilu a za živou rodinu, Ne 249 
23. 8. (PÁ) Za + rodiče Novákovy a Pechálovy, + sestry, bratra a švagry. S prosbou o ochranu Panny Marie pro živou 
  rodinu, Ne 56 
24. 8. (SO) 7:00 Za + Pavla Naňáka, + otce Františka Naňáka a duše v očistci, Ná 6 
25. 8.  (NE) 7:15 Za farníky 
  9:00 Poděkování za 50 let společného života manželů Slaběňákových, za + rodiče, sourozence a vnučku 
  Leničku, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let pro celou živou rodinu, NL 145 
  10:30 Za nedožitých 100 let varhaníka Karla Surého, + manželku Anežku, syna Karla, zetě Stanislava a  
  vnučku Renatku, s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 31 
26. 8. (PO) Za + rodiče Markovy, syna Josefa, za + Aloise Kolínka a syna Aloise, s prosbou o dar zdraví pro ž. r., Ne 185 
27. 8. (ÚT) Za + prarodiče z obou stran, + tatínka a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 48 
28. 8. (ST) 7:00 Za + Vincence Miklase, dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 280 
29. 8. (ČT) Za + Annu Ptáčkovou (1. výročí úmrtí), + manžela Františka a syna Rostislava a za duše v očistci, Ná 119 
30. 8. (PÁ) Za + Petra Hořáka (1. výročí úmrtí) a za+ rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro ž. rodiny, Ná 40 
31. 8. (SO) 7:00 Za + Anežku Fojtíkovou, syna Františka a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Gáborovou a 
  Fojtíkovou, NL 123 
 


